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VALTAKUNNALLISTEN MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN RAHOITUKSEN 
HAKU VUODELLE 2017 

Tällä menettelytapakirjeellä ohjeistetaan valtakunnallisten maaseudun 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden hausta vuodelle 2017. Hankkeita rahoittaa 
maa- ja metsätalousministeriö  

A) maaseudun kehittämisen määrärahasta (mom. 30.10.63); 
maaseutupolitiikan verkostohankkeet 

B) maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera); maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeet 

Taustalla oleva lainsäädäntö  

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) nojalla.  

Rahoitusta säätelee lisäksi valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden 
sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012), 
jossa säädetään mm. hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, avustuksen 
käyttöä koskevista ehdoista ja avustuksen maksamisesta.  

Rahoitusta säätelevät myös valtionavustuslaki (688/2001), hallintolaki 
(434/2003) sekä EU:n puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä 
innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01). 

Käytettävissä olevat määrärahat 

Valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuonna 
2017 käytettävissä yhteensä noin 900 000 euroa seuraavasti: 

A) Maaseudun kehittämisen määrärahan momentti 30.10.63.: 
hankerahoitukseen on käytettävissä vuonna 2017 yhteensä noin 400 000 
euroa.  
 
Maaseudun kehittämisen määrärahasta rahoitettavat maaseutupolitiikan 
verkostohankkeet haetaan ja päätetään kolmeksi vuodeksi budjettiehdoin, 
mikä tarkoittaa, että määrärahaan liittyvät mahdolliset muutokset 
vaikuttavat verkostohankkeen rahoitukseen.  
 

B) Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) osoitettu määräraha on 
esitetyn käyttösuunnitelman mukaan 510 000 euroa. Makerasta voidaan 
rahoittaa hankkeita, mikäli esitetty käyttösuunnitelma vuodelle 2017 
hyväksytään. 
 
Makerasta osoitettava vuoden 2017 määräraha sidotaan valittujen 
hankkeiden koko toteutusajaksi.  

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111413
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120038
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:C:2014:198:TOC
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Rahoituksen yleistavoitteet 

Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia maaseutupolitiikan 
verkostohankkeita ja maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka 
tukevat 

- maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista 
- Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista.  

Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. 
Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta. Vuonna 2017 
haetaan poikkeuksellisesti sekä tutkimuspainotteisia että kehittämis-
painotteisia hankkeita.  

Pääsääntöisesti ministeriön rahoitusosuus voi olla korkeintaan 70 
prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.  

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. 
Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. 

Hankehaun teemat  

  Vuoden 2017 hankehaun teemat ovat 

A) Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 ja Maaseutu-
politiikan neuvoston MANEn tehtävien toteuttamista tukevat 
verkostohankkeet; yhteensä noin 400 000 euroa vuonna 2017; haku 
MMM:stä maaseudun kehittämisen määrärahasta mom. 30.10.63.; 
rahoitusta haetaan ja siitä tehdään päätös kolmeksi vuodeksi,  
2017–2019, budjettiehdoin. 
 
Verkostohankkeista on taustatietoa Maaseutupolitiikka.fi:ssä. 
 
Verkostohankkeita haetaan seuraavissa painopisteissä: 

 
1. Harvaan asutut alueet  

Verkostohankkeen toiminnan tulee keskittyä erityisesti harvaan asuttujen 
alueiden erityiskysymyksiin. Alueen kehittäminen vaatii erityistä 
kehittämispanosta ja huomiota verrattuna muihin maaseutualueisiin. 
Verkostohankkeen tulee edistää mm. innovatiivisia palveluratkaisuja, 
alueella toimivia uusia yrittäjyyden ja työllistämisen muotoja. Hanke 
edistää MANEn 20.12.2016 hyväksymän harvaan asutun maaseudun 
kehittämisstrategian 2017–2020 toteuttamista. 

Huom. Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017–2020 
taitetaan ja strategian saa luettavaksi MMM:stä, yhteystiedot tämän 
kirjeen lopussa. 

2. Osaaminen ja työllisyys 

Verkostohankkeen tulee keskittyä maaseutualueiden koulutuksen 
saatavuuden ja laadun kehittämiseen ja turvaamiseen. Verkostohankkeen 
tulee edistää mm. elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia 
maaseutualueilla, alueilla olevan osaamispotentiaalin nykyistä laajempaa 

http://tem.fi/documents/1410877/2859687/Mahdollisuuksien+maaseutu+25022014.pdf
http://mmm.fi/documents/1410837/2434364/MANE+asettamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+31+3+2016.pdf/9c20723b-3d90-4a44-a752-a937cfc7f57f
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hyödyntämistä sekä uusien mahdollisuuksien kehittämistä koulutuksessa. 
Verkostonhankkeen vastuulla on lisäksi kasvupalveluiden kehittämisen, 
nuorisoasioiden sekä kotouttamisasioiden seuraaminen ja 
maaseutunäkökulman esiin nostaminen niihin liittyen. 

3. Kansalaistoiminta ja hyvinvointi 

Verkostohankkeen tehtäväkenttään kuuluu mm. suoran demokratian 
edistäminen vahvistaen maaseudun kansalaistoimintaa ja maaseudun 
asukkaiden aktiivisuutta heitä koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Verkostohankkeen vastuulla on tämän 
lisäksi seurata ja nostaa keskusteluun kysymyksiä, jotka liittyvät 
asuinpaikkaan (maaseutualueet) kytkeytyvään, rakenteelliseen 
eriarvoisuuteen. 

4. Elinvoimainen toimintaympäristö 

Verkostohankkeen tehtävänä on maaseutualueiden toimintaympäristöön 
liittyvien edellytysten varmistaminen liittyen mm. infrastruktuuriin (tiestö, 
tietoliikenneverkko, vesi- ja jätehuolto, sähköjakeluverkko), 
liikenneverkkoon, maankäyttöön ja kaavoitukseen. Verkostohankkeessa 
tarkastellaan ja nostetaan keskusteluun maaseudun arjen 
turvallisuuskysymyksiä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävään 
käyttöön liittyviä kysymyksiä.  

5. Ruotsinkielinen toiminta 

Hankkeen tehtävänä on täydentää edellä mainittuja kokonaisuuksia 
ruotsinkielisten alueiden näkökulmasta painottaen ruotsinkielisille alueille, 
toimijoille ja väestölle relevantteja erityiskysymyksiä.  

B) Maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet, yhteensä 510 000 
euroa; haku MMM:stä Maatilatalouden kehittämisrahastosta 
Makerasta; pääteemalla:  
 
Konkreettiset ratkaisumallit ja toimintatavat maakunta- ja sote-
uudistuksessa maaseudun palvelujen järjestämisessä, yrittäjyyden 
edistämisessä, osallisuudessa tai maaseututiedon keräämisessä.  
 
Läpileikkaavia näkökulmia: 
- Paikkaperustaisuus (place based policy) 
- Älykäs erikoistuminen (smart specialization) 
- Maaseutuvaikutusten arviointi MVA (rural proofing) 
- Kumppanuus 

 
1. Tutkimuspainotteisia hankkeita haetaan etenkin seuraavissa 

asiakokonaisuuksissa: 
 
a) Ihmisten monipaikkaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisessä 
b) Maaseutuyhteisöjen muutoskestävyys (resilienssi) ja uusien 

mahdollisuuksien hyödyntäminen 
 

2. Kehittämispainotteisia hankkeita haetaan etenkin seuraavissa 
asiakokonaisuuksissa: 
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c) Kolmannen sektorin roolin kehittäminen osana hallinnon 

muutosprosesseja 
d) Uudet joustavat yritysmuodot maaseudun palvelujen järjestämisessä 
e) Maakuntauudistus ja maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) 

Hakemusten käsittely ja hankkeiden valintakriteerit 

Tavoitteena on, että MANEn asettama hankeryhmä käsittelee hakemukset ja 
valmistelee maa- ja metsätalousministeriölle rahoitusesitykset hankkeista 
maaliskuussa 2017 ja ministeriö tekee rahoituspäätökset huhtikuun alkuun 
mennessä.  

Hankeryhmä voi pyytää hakemuksista lausuntoja asiantuntijoilta, jos katsoo 
tämän tarpeelliseksi.  

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 

1. Sopivuus haettuun teemaan (relevanssi) 
 
- On yhteensopiva esitettyihin teemoihin 
- On valtakunnallinen 
 
2. Vaikuttavuus 
 

- Tunnistaa ja tarjoaa ratkaisuja määriteltyihin kysymyksiin 

- Tuottaa lisäarvoa ja tiedollista hyötyä päätöksenteon ja sen valmistelun 

sekä maaseudun kehittämisen kannalta 

3. Viestintä 
 

- Tunnistaa tiedon tarvitsijatahot ja keinot heidän tavoittamisekseen 

vuorovaikutteisen ja vaikuttavan viestinnän saavuttamiseksi 

- Jäsentää tietoa helposti hyödynnettävään muotoon 

4. Hankkeen laatu ja toteutettavuus 
 

- Vastuutahon ja mahdollisen konsortion asiantuntijuus haettuun teemaan 
liittyen 

- Selkeys ja toteuttamiskelpoisuus 

Määrärahan hakeminen  

Hakulomakkeet ja vaadittavat liitteet 

Sekä A) että B) hankkeisiin haetaan rahoitusta maa- ja 
metsätalousministeriön lomakkeella ”Tutkimus- ja kehittämismäärärahan 
hakemuslomake 501004” (http://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/lomakkeet-
ja-ohjeet).  

Hakemukseen on liitettävä hankesuunnitelma sekä selvitys yleiskustannusten 
muodostumisen perusteista sekä miten ne kohdistuvat hankkeeseen.  

http://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/lomakkeet-ja-ohjeet
http://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/lomakkeet-ja-ohjeet
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Muiden kuin valtion laitosten osalta hakemukseen on liitettävä tiedot hakijan 
arvonlisäverovelvollisuudesta. 

Huomioitavaa: 

A) 1) Momentilta 30.10.63. haettava verkostohankkeiden rahoitus; 
rastita lomakkeen 501004 kohdassa kolme (3) ”Haettava määräraha”, 
ruutu ”Muut MMM:n rahoitus, mikä:” ja lisää ”maaseudun 
kehittämisen mom. 30.10.63”. 

2) Momentilta 30.10.63 haettava rahoitus; lomakkeeseen 501004 
liitettävä hankesuunnitelma erillisen liitteen, ”Maaseudun 
kehittämisen mom. 30.10.63 rahoitettavien verkostohankkeiden 
hankesuunnitelman jaottelu”, ohjeiden mukaan. 

B) 1) Makerasta haettava rahoitus; rastita lomakkeen 501004 kohdassa 
kolme (3) ”Haettava määräraha” ruutu ”Maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeet”. 

2) Makerasta haettava rahoitus; lomakkeeseen 501004 liitettävä 
hankesuunnitelma lomakkeen sivulla seitsemän (7) olevan 
”Hankesuunnitelma” ohjeiden mukaisesti. 

Lomake täyttöohjeineen ja liitteineen ovat myös tämän kirjeen liitteinä. 

Huom. Yhteistyönä toteutettavissa hankkeissa kukin hankerahoitusta 
hakeva taho ilmoitetaan lomakkeen kyseisessä kohdassa. Kaikkien 
hakijoiden on allekirjoitettava hakulomake. Rahoitus myönnetään 
päähakijalle.  

Hakemusten jättäminen  

Hakemukset tulee toimittaa allekirjoitettuina ja liitteineen 20.2.2017 klo 
16:15 mennessä, ensisijaisesti sähköisesti pdf-tiedostona, osoitteella 
kirjaamo@mmm.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan diaarinumero 
18/03.09.00/2017. 

Jos sähköinen lähettäminen ei ole mahdollista, hakemukset toimitetaan 
osoitteella: Maa- ja metsätalousministeriö / Kirjaamo, PL 30, 00023 
Valtioneuvosto (Käyntiosoite: Ritarikatu 2, 00170 Helsinki). 
Hakemuslomakkeeseen tulee tällöin liittää tutkimussuunnitelma liitteineen 
tulosteena, jonka tulee olla sivunumeroitu ja niputettu paperiliittimellä. 
Kuoreen merkintä kyseisen hakemuksen diaarinumero, kuten yllä mainittu. 
 

Lisätietoja 

Hankehaun kaikista teemoista ja hankerahoituksen menettelytavoista antavat 
lisätietoja:  

MANEn hankeryhmän sihteeri, maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, 
MMM, puh. 029 516 2033, etunimi.sukunimi@mmm.fi 

MANEn hankeryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Christell 
Åström, puh. 029 516 2030, etunimi.sukunimi@mmm.fi 

mailto:kirjaamo@mmm.fi
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Maa- ja metsätalousministeriön Makeran hankerahoituksen teknisistä 
menettelytavoista antaa lisätietoja:  

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö,  
puh. 029 516 2126, etunimi.sukunimi@mmm.fi. 

Hakuilmoitus, hakulomakkeet ja tämä menettelytapakirje ovat saatavilla 
mmm.fi verkkosivuilla (http://mmm.fi/tutkimus/hakuilmoitukset)  
sekä Maaseutupolitiikka.fi (http://www.maaseutupolitiikka.fi/uutishuone/ 
ajankohtaista). 

 
LIITTEET  Hakemuslomake 501004  
  Maaseudun kehittämisen mom. 30.10.63 rahoitettavien verkostohankkeiden 
  hankesuunnitelman jaottelu 
   


